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Förutsättningar 

Läge 

Planområdet är beläget mellan Ullevi och Polishuset, cirka 1 kilometer öster om 
Göteborgs centrum. I öster avgränsas planområdet av Skånegatan, i norr av Ullevigatan, 
i väster av polishuset och åklagarmyndigheten och i söder av en mindre grönyta som 
ligger utmed Skånegatan. 

 

 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar drygt 1 hektar och består av två fastigheter, Heden 705:13 som 
ägs av Göteborgs kommun samt Heden 705:14 som ägs av Vasakronan. 

Planförhållanden 

Översiktsplan 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun, ÖP anger området som bebyggelseområde 
med grön och rekreationsytor.  

Detaljplan 
För den östra delen av området gäller detaljplan F 165, som upprättades 1870. Planens 
genomförandetid har gått ut. För den norra delen gäller detaljplan FIIA 4895 vars 
genomförandetid fortfarande gäller. Övrigt område är ej planlagt. 
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Mark och vegetation 

Marken inom planområdet är relativt plan.. Norr och öster om polishuset är den f d 
garnisonskyrkogården belägen. Det är en militär begravningsplats som utgör fast 
fornlämning. I dag används ytan som park med högvuxna lövträd, och man ser inga 
rester av kyrkogården. Den har ett stort värde som parkmiljö. Parken fortsätter sydöst 
om polishuset fram mot Skånegatan. 

 

 
Bilden visar parken med parkeringsplatsen och Ullevi i bakgrunden. 

 

Trädbeståndet har översiktligt inventerats av park- och naturförvaltningen. Det finns 
många värdefulla större lövträd inom planområdet. Även träden utmed Skånegatan 
bedöms som värdefulla. 

Geotekniska förhållanden 

Stabilitetsförhållandena inom detaljplaneområdet är tillfredsställande goda och 
uppfyller gällande rekommendationer, enl. Skredkommissionen anvisningar 3:95. 
Stabilitetsanalysen visar även att säkerhetsfaktorn mot brott fortfarande är minst 
tvåfaldig med en lastökning upp till ca 40 kPa (som dock ej kan rekommenderas ur 
sättningssynpunkt. 

Markradon 

Området är beläget inom lågriskområde för radon. Byggnader där människor 
stadigvarande vistas behöver därför inte utföras i radonsäkert utförande såvida inte 
detaljerad radonundersökning visar annat. 
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Fornlämningar och kulturhistoria 

Den f d garnisonskyrkogården härstammar från 1700-talets första hälft och den 
redovisas på 1820 års karta över staden. Den utvidgades 1808 och upphörde användas 
1835. Området utgör fast fornlämning, men gränserna är inte exakt klarlagda. Det 
gjordes en arkeologisk förundersökning inom en mindre del av garnisonskyrkogården 
våren 2003 av Göteborgs Stadsmuseum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förundersökningen utgjordes endast av tre mindre handgrävda gropar i anslutning till 
polishuset. Vid undersökningen konstaterades att det inom denna del fanns 
begravningar samt att dessa låg förhållandevis grunt, ca 0,3 meters djup.  

2008 gjordes ytterligare arkeologisk förundersökning som konstaterade flera mer eller 
mindre intakta gravläggningar på ca 0,5 – 0,6 m djup. Fem schakt gjordes över ett 
område på 35x25 m och sammanlagt 11 individer påträffades.  
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Minnessten över de begravda på garnisonskyrkogården 

 

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Angränsande till planområdet finns 
dock befintlig polishusbyggnad. Denna finns inte med i kommunens bevarandeprogram 
men anses som en värdefull representant för 1960-talets institutionsbyggande.  

Service 

Då planområdet är beläget i centrala Göteborg är såväl offentlig som kommersiell 
service väl utbyggd. 

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 

Bebyggelse 

Planförslaget innebär en komplettering av bebyggelsen utmed Skånegatan. Ur 
stadsbyggnads- och miljösynpunkt är det lämpligt att placera kompletteringsbebyggelse 
som innehåller kontor eller verksamheter vid väl utbyggda trafiknoder. Här finns en väl 
utbyggd kollektivtrafik samt en god tillgänglighet för bil från de större trafiklederna. 

Norra delen av planområdet innehåller endast ett mindre tillägg från den detaljplan som 
antogs 2006. Nu tillåts en entrébyggnad i 1 våning i den vinkel som bildas mellan de två 
byggnadsvolymerna.  

Merparten av övrig bebyggelse föreslås ha ett våningsantal som överensstämmer med 
polishusets 8 våningar. Mellan de 8 våningar höga volymerna tillåts mindre volymer på 
2 våningar.   

Befintligt polishus får även möjlighet att bygga ut sin nuvarande entré med en större 
volym på 1 våning. 
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Gestaltning 

Den nya bebyggelsens gestaltning är mycket viktig. Platsen är en principiellt 
betydelsefull plats då den utgör såväl en del av evenemangsstråkets norra del som en del 
av entrén till befintligt polishus. Vid gatan upp mot polishusets entré kommer den nya 
bebyggelsen att vara en del av en ny platsbildning som måste tas omhand på ett bra sätt.  

Bebyggelsen betydelse för upplevelsen i och av området ligger på två olika nivåer. Dels 
hur byggnaderna upplevs från längre håll, i den större skalan. Då spelar dess 
bearbetning av volymer, fasaduttryck, fönstersättning med mera en överordnad roll. På 
distans ska byggnaden som helhet och i relation till den högre 16-vånings byggnaden 
och Ullevi, på andra sidan Skånegatan, framstå som en tydlig individ med egen 
karaktär.  

 

 
Exempel på en variation i fasaden som kan ge ett bra tillskott i stadsbilden. 
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Exempel på ett eget uttryck i bearbetning i de stora volymerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exempel på detaljer i fasaden som ger ett uttryck som varierar under dagen då solskyddens läge 
förändras.  
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Ledord för det fortsatta gestaltningsarbetet är i: 

 

Stor skala 

• Variation (volymer och fasader ska uttrycka en stor variation)  

• Eget uttryck (framförallt gavlarna ut mot Skånegatan ska ges ett eget uttryck) 

• Karaktärsfullt (enformighet och slätstrukenhet ska undvikas)  

 

På plankartan införs bestämmelser som reglerar detta till viss del samt ger stöd i den 
kommande bygglovhanteringen att bevaka de viktigaste gestaltningsfrågorna. Under det 
fortsatta planarbetet kommer en ytterligare bearbetning av förslaget ske. 

 

Det är även viktigt att det blir en bra upplevelse i gaturummet, för den gående och 
cyklande i den mindre skalan. Då spelar utformningen av bottenvåningen och dess 
innehåll en större roll. Hur relationen mellan hur man rör sig i evenemangsstråket och 
hur stadsrummets ”väggar” gestaltas är då viktigt att studera. I närmiljön utmed 
evenemangsstråket ska byggnaden vara detaljrik och öppen med utåtriktade 
verksamheter som restauranger, caféer, servicebutiker och dylikt. 

 

 
En levande bottenvåning med olika verksamheter. 
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Upplysta och aktiva bottenvåningar ger liv till gatan. 
 

Ledord för det fortsatta gestaltningsarbetet är i: 

 

Liten skala: 

• Publik bottenvåning (bottenvåningens användning ska bidra till upplevelsen av 
liv i området) 

• Inbjudande (byggnaden ska upplevas inbjudande och entréer läggs mot gatan) 

• Lättillgänglig (hinder som försvårar tillgängligheten ska undvikas) 

 

Plankartan medger möjligheter till handel, restauranger eller annan utåtriktad 
verksamhet i bottenvåningen.  

Mot parken delas byggnadsvolymerna upp och genomgångar och genomblickar från 
Skånegatan är önskvärda och planbestämmelse införs om att bottenvåningen i viss del 
ska lämnas öppen.  

För att ge detaljplanen en längre livslängd och en större användbarhet i framtiden har 
planförslaget utformats med förhållandevis stor flexibilitet. De värden som ur 
stadsbyggnadssynpunkt är viktiga att reglera fastställs i plankartan med bestämmelser. 
Exempel på detta är totalhöjden som relaterar till kringliggande bebyggelse och då 
främst befintligt polishus, gränsen mot parken och den allmänna platsen, en 
exploateringsgrad samt vissa regleringar för utformningen bebyggelsen. 

Service 
Förslaget innehåller ytor för handel i bottenvåningen vilket medför att en viss 
kommersiell service är möjlig. Publik verksamhet såsom restaurang eller butiker 
innebär ett välbehövligt tillskott till evenemangsstråkets utbud.  
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Friytor  

Naturmiljö 
Den gamla garnisonskyrkogården förläggs inom allmän platsmark. Den föreslås som 
park. De värdefulla träd som kan bevaras får inte tas ner och får skydd med 
planbestämmelse. Stora delar av parken klassas också som fornlämning och får skydd 
med planbestämmelse. Parken är en stor tillgång för området och blir en del i ett 
sammanhängande grönstråk tillsammans med den parkdel som ligger utmed Skånegatan 
strax söder om planområdet.  

 

 
Bilden visar det sammanhängande parkstråk som utgör en stor kvalité för området. 

Trafik 

Biltrafik 
Befintlig infrastruktur har kapacitet för tillkommande bebyggelse. Inga ombyggnader 
krävs av gator eller gc-vägar. För att säkra möjligheten till genomfartstrafik förbi 
polishusets entré planläggs delar av Ernst Fontells plats som lokalgata. På så vis nås 
Smålandsgatan och Bohusgatan via Polishusentrén. Tillfart för tillkommande 
bebyggelse sker från Ernst Fontells plats i den södra delen av planområdet.  
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Parkering / cykelparkering 
All planering i Göteborgs stad syftar till att stödja en hållbar stadsutveckling. En del i 
det arbetet är bland annat att möta den uppsatta målsättningen i K2020 att andelen 
kollektivtrafikresande ska vara fördubblad om 10 år. Den av kommunfullmäktige 
antagna parkeringspolicyn har i planarbetet varit vägledande i beräkningen av antalet 
parkeringsplatser. Parkeringspolicyns utgångspunkt är att det ska göras en sammanvägd 
bedömning av tillgängligheten för alla trafikslag för att kunna tillgodose 
transportbehovet. Då det aktuella planområdet ligger centralt beläget och med mycket 
god tillgänglighet till kollektivtrafik, har de p-normer som gäller från 1996 reducerats 
något i den sammanvägda bedömningen.  

Parkering för tillkommande bebyggelse föreslås ordnas inom kvartersmark. En mindre 
del parkering förläggs i markplan och resterande förläggs i två parkeringsanläggningar 
under mark. I den norra delen läggs 32 platser ovan mark och p-anläggningen under 
mark rymmer 41 platser och i den södra läggs 105 – 110 platser under mark. Ovan mark 
finns plats för ytterligare markparkering. 

Då platsen ligger i direkt anslutning till evenemangsområdet finns även ett behov att 
tillse att det är möjligt för allmänheten att parkera kvällar och helger. I planarbetet har 
en dialog inletts med P-bolaget och frågan kring platsens betydelse ur 
evenemangssynpunkt har diskuterats. Då det idag råder en snedförskjutning av 
parkeringsmöjligheter inom evenemangsområdet till den norra delens nackdel anser P-
bolaget att det är av stor vikt att allmänheten ges tillträde till fler p-platser på icke 
kontorstid. I det fortsatta planarbetet avses att ta fram en lösning som genom avtal 
säkerställer att så många p-platser som möjligt görs tillgängliga för allmänheten under 
kvällar och helger.  

Att ordna en god cykelparkering för såväl besökande som sysselsatta i kombination med 
god tillgänglighet till kollektivtrafik ger goda möjligheter att minska trängseln på de 
centrala gatorna. Samtidigt förbättras såväl bullersituationen som luftkvaliteten i 
centrala city. God cykelparkering ska anordnas inom kvartersmark. 

Kollektivtrafik 
Området har idag en god kollektivtrafikförsörjning genom närheten till Drottningtorget, 
Stampen och den utbyggda spårvägstrafiken utmed Skånegatan. Bussterminalen vid 
Heden ligger också relativt nära.  

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Ledningssystemet klarar kapacitetsmässigt av den tänkta exploateringen. Ev. behövs en 
högre trycknivå pga av höjden på husen vilket i så fall får bekostas av exploatören.  

Dagvatten 
Befintligt system för dagvattenomhändertagande som finns i Skånegatan har kapacitet 
att ta hand om det dagvatten som beräknas komma från föreslagen expolatering. 

Värme 
Fjärrvärmenätet är utbyggt i området. 

El och tele 
Den närmast liggande befintliga nätstationen behöver byggas ut för att klara kapaciteten 
för den föreslagna bebyggelsen. Tillgängligheten till nätstationen måste säkras.  
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Avfall 
Utrymmen för källsortering av avfall ska finnas på respektive fastighet.  

Grundläggning 
Nya byggnader och tyngre sättningskänsliga konstruktioner inom planområdet 
grundläggs generellt på pålar som slås till fast botten. Vid val av grundläggning skall 
hänsyn tas till de varierande jorddjupen inom planområdet och till risken för sättningar 
och sättningsdifferenser. Inom den södra delen där det är relativt grunt till berg bedöms 
delar av byggnaderna kunna plattgrundläggas. 
Marken utförs till stor del av sättningsbenägen lera av varierande mäktighet. 
Belastningsökningar (för såväl permanenta och temporära skeden) inom området, till 
följd av uppfyllnader eller grundvattensänkningar, skall beaktas så att inga oönskade 
sättningar och sättningsdifferenser uppstår för planerade eller befintliga intilliggande 
byggnader och anläggningar. 
 
Erosionsproblem bedöms inte föreligga i Fattighusån på berörd sträcka. 
I samband med detaljprojektering och byggskede skall en byggnadsteknisk beskrivning 
upprättas där de geotekniska frågeställningarna noggrant beaktas. Vidare skall ett 
kontrollprogram med avseende på omgivningspåverkan upprättas som bl.a. beskriver 
krav och uppföljning av rörelser i intilliggande fastigheter. 
 
Schaktslänter skall utföras med lutning anpassad efter jordlagrens uppbyggnad och 
hållfasthet, samt med beaktande av förekommande belastningar och pågående trafik 
intill schakt. 

Konsekvensbeskrivning 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-
hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 
med kommunens översiktsplan, ÖP.  

Behovsbedömning 
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken 
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-
förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 
Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 
anges i PBL 5 kap. 18 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 
särskilt beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen: 
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• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Göteborgs Stads översiktsplan, ÖP, samt att planens genomförande ger upphov till 
påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 
avstämd med länsstyrelsen 2010-10-01. Följderna av planens genomförande ska dock 
alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 
konsekvenser. 

Stadsbild  
Föreslagen exploatering innebär att bebyggelsen vid det nya rättscentrum får en 
fortsättning söderut längs med evenemangsområdet. En tidigare parkeringsplats 
bebyggs och gaturummet på den västra sidan av Skånegatan blir tydligare definierat. 
Skalan på föreslagen bebyggelse är underordnad den sedan tidigare planerade 16-
våningars höghus som syftar till att markera entrén till evenemangsområdet. 
Planförslagets bebyggelse följer istället befintligt polishus samt den 8- våningars 
bebyggelse som utgörs av bl a Tingsrätten vid Ullevigatan. 

Kulturmiljö 
Den gamla garnisonskyrkogården som i delar är klassad som fornlämning föreslås bli 
allmän plats, Park. Den får även skydd med planbestämmelse som anger att 
markarbeten skall föregås av arkeologisk undersökning. 

Naturmiljö 
Parken som bevaras blir en mindre ”fickpark”. Dessa ”fickparker” får en allt större 
betydelse i takt med att staden utvecklas och byggs tätare. Den kan upplevas svår att 
upptäcka, framförallt för besökare till evenemangsområdet, då den ligger bakom den 
föreslagna bebyggelsen men detta ger samtidigt en mer skyddad och rogivande plats att 
vistas på. De träd som kan bevaras inom parkområdet får skydd med planbestämmelse 
att de ska bevaras eller ersättas med nya. Då parken nu blir kringbyggd och mer 
”skyddad” bör en översyn av belysning och andra trygghetsåtgärder göras.  

Påverkan på luft 
Då föreslagen bebyggelse ligger i ett område väl utbyggd kollektivtrafik samt att 
exploateringen innebär en minskning av det totala antalet parkeringsplatser antas 
planförslaget ha en positiv påverkan på luften i området.  

Påverkan på vatten 
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på vatten i eller kring planområdet. 

Störningar 
Planområdet är bullerutsatt och därmed inte lämpligt för bostäder. Föreslagen 
användning, kontor och handel i bottenvåningen bedöms däremot lämpligt. 
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Sociala konsekvenser 
En byggnation enligt förslaget innebär att en tidigare parkeringsplats bebyggs med 
kontor. Då man kan förmoda att stora delar av kontorsbyggnaderna efter arbetstid och 
under den mörka delen av året inte tillför tillräckligt med trygghet till gaturummet är det 
mycket viktigt att bottenvåningen blir mer publik och har en aktivitet under större delar 
av dygnet än endast kontorsarbetsplatser. Därför ger planförslaget möjlighet till detta 
genom att tillåta handel i bottenvåningen. Med fördel skulle en restaurang eller annan 
publik verksamhet kunna utnyttja delar av parkmiljön för att på så sätt aktivera även 
denna och göra den tryggare, framförallt kvällstid. 

Närheten till kollektivtrafikens hållplatser samt att vägarna till dessa är väl upplysta 
medför att man kan få en säker och trygg väg till och från sin arbetsplats.       

Nollalternativ 
Att inte bygga enligt planförslaget skulle innebära att platsen kvarstår som centralt 
belägen öppen yta för markparkering samt att ett stort antal centralt placerade 
arbetsplatser med god tillgång till kollektivtrafik inte kommer till stånd.   

Genomförandetid 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

 

Birgitta Lööf Hans Drevik Anders Jurin 
Planchef Projektledare Arkitekt SAR/MSA 

Norconsult 
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